เกมจับคูใ่ บหูแสนน่ารักของหมาน้อย เหมาะสําหรับ
ผูเ้ ล่นอายุ 5-99 ปี จํานวน 2-4 คน
Gil Druckman, Danny Hershkovits, Danny Kishon
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Floppy Ears

Gabriela Silveira

ความยาวเกม: ประมาณ 10 นาที
มาห้อยหูกนั เลย! เกมแสนสนุกนี� เป็ นการนําหูสสี นั ต่างๆ มาห้อย ผูเ้ ล่นที�
สามารถห้อยหูได้หมดมือก่อนจะเป็ นแชมเปี� ยนแห่งการห้อยหู
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อุปกรณในเกม

การ์ดหูสสี นั และลวดลายต่างๆ 36 ชิน� , คูม่ ือ 1 เล่ม
หูโจ๊กเกอร์ 8 ชิน�
ภาษาไทย

หูสเี หลือง, สีเขียว,
สีฟ้า และสีแดง
อย่างละ 7 ชิน�

สัญลักษณ์ 7 แบบ
การเตรียมเกม

สับการ์ดหูทงั� หมด ดูให้แน่ใจว่าควํา� ด้านทีเ� ป็ นสีลงทุกใบ แจกการ์ดหูให้ผเู้ ล่น
คนละ 5 ใบ ระวังอย่าให้คนอืน� เห็นการ์ดของตัวเอง! แผ่นหูทเี� หลืออยู่ ให้วาง
ควํา� หน้าเป็นกองไว้ตรงกลาง กองนี�จะเป็ นกองสําหรับจัว�
ให้ผเู้ ล่นแต่ละคนเลือกการ์ดหูหมา 2 ใบจากทีม� อี ยูใ่ นมือ สังเกตการ์ดให้ดแี ละ
พยายามจดจําสีและลวดลายบนการ์ดหูให้ได้ จากนัน� ห้อยการ์ดหูไว้ท�ี
หูขา้ งซ้ายและข้างขวา ข้างละ 1 ใบ โดยหันด้านทีเ� ป็ นสีออก
ด้านนอก เพือ� ให้ผเู้ ล่นคนอืน� ๆ มองเห็น
เก็บการ์ดทีเ� หลืออีก 3 ใบไว้ในมือโดยไม่ให้คนอืน�
มองเห็น
หงายไพ่ใบบนสุดจากกองจัวขึ
� น� และวางเป็ นกองทิง� สําหรับ
ทิง� ไพ่ในมือ หากเปิ ดการ์ดใบบนสุดเป็ นหูโจ๊กเกอร์ ให้ควํา�
กลับเข้าไปในกองจัวและเปิ
�
ดการ์ดใบถัดไปขึน� แทน
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วิธีเลน
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เด็กๆ มีการ์ดหูทมี� สี เี หมือน หรือมีสญ
ั ลักษณ์ทเี� หมือนกับ
�
การ์ดหูในกองทิงหรือเปล่า?
• มีงน
ั� เหรอ? เย้! แล้วมันอยู่ที�ไหน
กันล่ะ?



ภาษาไทย

เล่นเกมวนตามเข็มนาฬิกา ผูเ้ ล่นทีส� ามารถกระดิกหูได้จะได้เริม� เล่นก่อน
ถ้าไม่มผี เู้ ล่นทีส� ามารถกระดิกหูได้เลย ให้ผเู้ ล่นทีม� อี ายุน้อยทีส� ดุ เริม� ก่อน
โดยดูทก�ี าร์ดใบบนสุดในกองทิง�



อยู่ที�หรู เึ ปล่า? การ์ดหูที�ห้อยหูอยู่จะต้องเล่นก่อนเป็ นอันดับแรก
ให้เลือกว่าเป็ นหูขา้ งซ้ายหรือข้างขวา จากนัน� ดึงการ์ดหูออกจากหู แล้ววาง
การ์ดหงายหน้าในกองทิง�
ถึงแม้วา่ ในมือจะมีการ์ดทีม� สี หี รือสัญลักษณ์เหมือนก็ตาม จะต้องเล่นการ์ด
ทีอ� ยูท่ ห�ี กู อ่ นเป็ นอันดับแรก
แต่ระวังให้ด!ี ถ้าทิง� การ์ดจากหูมาแล้วไม่ตรงกับสีหรือสัญลักษณ์บนการ์ด
ในกองทิง� จะต้องนําการ์ดกลับไปห้อยไว้ทห�ี แู ละจัวการ์
� ดเพิม� 1 ใบจาก
กองจัว�
อยู่ในมือหรือ?
หากคิดว่าการ์ดทีห� อ้ ยหูอยูไ่ ม่มใี บไหนตรงเลย แต่มกี าร์ดในมือทีต� รง
ให้วางการ์ดในมือหงายหน้าในกองทิง�
4

ผูเ้ ล่นคนอืน� ๆ จะต้องคอยสังเกตให้ดี ถ้าเราเลือกทิง� การ์ดในมือ แต่ยงั
มีการ์ดทีห� ทู ต�ี รงกันอยู่ ผูเ้ ล่นคนอืน� จะต้องรีบตะโกนว่า "หูหยุด!"
เราจะต้องหยิบการ์ดหูทท�ี ง�ิ ลงไปกลับคืนมาและจัวการ์
� ดเพิม� หนึ�งใบจาก
กองจัว�
ภาษาไทย

หูโจ๊กเกอร์: หูโจ๊กเกอร์สามารถใช้เล่นแทน
การ์ดหูสใี ดก็ได้ ผูเ้ ล่นทีท� ง�ิ การ์ดหูโจ๊กเกอร์
ลงมา จะเป็ นคนบอกว่าต่อไปต้องทิง� การ์ด
สีอะไร อาจเลือกสีเดียวกับการ์ดใบล่าสุดใน
กองทิง� ก็ได้

•

ไม่มีเหรอ น่าเสียดายจัง ไม่มีการ์ดทีม� ีสีหรือสัญลักษณ์ที�ตรง
กับใบแรกของกองทิ� งเลย

เมือ� คิดว่าการ์ดทีห� อ้ ยหูอยูแ่ ละการ์ดทีอ� ยูใ่ นมือไม่มสี หี รือสัญลักษณ์
ตรงเลย จะต้องจั�วการ์ดเพิม� 1 ใบจากกองจั�ว จะทิ ง� การ์ดใบนัน� ทันที
ไม่ได้ แม้วา่ จะมีสหี รือสัญลักษณ์ตรงกับการ์ดในกองทิง� ก็ตาม!
จะต้องมีการ์ด 1 ใบห้อยอยูท่ ห�ี เู สมอ หากเล่นการ์ดจากหูได้สาํ เร็จ จะต้อง
เลือกการ์ดอีกใบในมือมาห้อยหูไว้แทน
5

จากนัน� เป็ นตาผูเ้ ล่นคนถัดไป

กฎสําคัญในเกม:
-

เล่นการ์ดทีห� อ้ ยหูกอ่ นเสมอ!

-

หูแต่ละข้างต้องมีการ์ดหูหอ้ ยอยูเ่ สมอ! เมือ� ทิง� การ์ดจากหูไปแล้ว
จะต้องเลือกการ์ดในมือ 1 ใบมาห้อยหูแทน ยกเว้นเมือ� สามารถลง
การ์ดสุดท้ายหรือใบรองสุดท้ายได้สาํ เร็จ

-

พยายามจําสีและสัญลักษณ์บนการ์ดทีห� อ้ ยหูไว้ให้ได้ ถ้าลืมไปใน
ระหว่างเล่นเกมจะ ไม่สามารถหยิ บมาดูได้ อาจต้องเดาแทน

-

ทันทีทเ�ี หลือการ์ดหูแค่ใบเดียว จะต้องเห่า "โฮ่ง" ทันที และเมือ� ทิง�
การ์ดหูใบสุดท้าย จะต้องเห่า "โฮ่ง โฮ่ง!" เสียงดังๆ ถ้าลืมเห่าทัง�
"โฮ่ง" และ "โฮ่ง โฮ่ง" จะต้องจัวการ์
� ด 1 ใบมาห้อยไว้ทห�ี ู
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เมือ� การ์ดในกองจัวหมด
�
ให้สบั การ์ดในกองทิง� และวางควํ�าเป็ นกองจัว�
กองใหม่
�
ทเ�ี ดิม ไม่ตอ้ งนําไปสับรวม
เพิ� มเติ ม: ให้หยิบการ์ดใบบนสุดของจัววางไว้
กับการ์ดทีเ� หลือ

สิ้นสุดเกม
ผูเ้ ล่นทีส� ามารถทิง� การ์ดหูทห�ี อ้ ยอยูเ่ ป็ นใบสุดท้ายได้สาํ เร็จ พร้อมกับเห่า
"โฮ่ง โฮ่ง" เป็ นคนแรก จะเป็ นผูช้ นะในเกม
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